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Dit congres heeft duidelijk gemaakt dat de tradities van Driekoningen een rijke geschiedenis 

kennen. We hebben geleerd hoe de tradities in de loop der eeuwen zich naar hun huidige vorm 

ontwikkeld hebben, en dat dat in verschillende landen en streken tot een enorme diversiteit 

aan feesten en gebruiken geleid heeft. Op deze wijze heeft het Driekoningen Zingen in 

Midden-Brabant dat op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland 

geplaatst is, voor ons een ruime en rijke context in zowel tijd als ruimte gekregen. Professor 

Stefaan Top heeft ons door twintig eeuwen van Driekoningenverering geleid en Liesbet 

Depauw toonde ons vele verschijningsvormen in landen zo ver als Mexico, de Filippijnen en 

Ethiopië. Maar ook dichter bij huis, in het Duitse Rijnland, in het Spaanse Galicië en bij onze 

zuiderburen in België blijken de manieren waarop Driekoningen gevierd worden heel 

verschillend, zonder dat ze vreemd worden. De motieven blijven telkens goed herkenbaar.  

Bovendien zijn de tradities van Driekoningen niet los te zien van de twaalf nachten van 

Kerstavond tot aan 6 januari, zelfs niet van de gehele christelijke jaarkalender. Niet voor niets 

zijn vele gebruiken van Driekoningen, zoals de bedelzang of de taart met een boon erin, ook 

terug te vinden bij o.m. de Sint-Maartensviering, Halloween, Mardi Gras of Vastenavond. 

Het belang van het Driekoningen Zingen en de erkenning middels de plaatsing op de 

Inventaris wordt gerelateerd aan sociale samenhang en culturele identiteit. Tradities als deze 

verbinden mensen, vanuit de wortels, in de hedendaagse samenleving. Abstracte begrippen als 

sociale samenhang en culturele identiteit worden juist concreet door deze tradities, in het 

vieren van Driekoningen zien we de kracht van culturele identiteit en sociale samenhang, op 

een heel lokaal niveau (de wijk, de buurt, zelfs binnen het gezin), overal anders en telkens 

anders.  

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed steunt het initiatief om 

Driekoningen Zingen in Brabant in leven te houden. Daarvoor is niet alleen het bewaren en 

borgen van de traditie van belang, en niet enkel de (internationale) samenwerking, maar ook 

het besef en de voeling. Alleen als mensen de waarde van de traditie begrijpen en de 

achterliggende verhalen kennen, kan deze levensvatbaar blijven. Levend houden begint dus 

met bewustzijn creëren. Een goede tip uit Retie daarbij luidt: klein beginnen, stap voor stap.  

Driekoningen is niet alleen een enorm diverse traditie maar ook een heel dynamische. 

Misschien komt dat wel doordat de traditie in de laatste eeuwen steeds meer een festiviteit 

voor kinderen geworden is, de jeugd heeft immers de toekomst. Nu her en der de kinderen er 

minder mee bezig lijken te zijn, omdat het gevaarlijk gevonden wordt om in het donker op 

straat te gaan of doordat het feest niet meer begrepen wordt in deze tijden van ontkerkelijking, 

worden door volwassenen activiteiten ondernomen om de traditie levend te houden. Niet 

alleen in Tilburg en omgeving maar ook elders voelen volwassenen zich weer volop 



betrokken, zoals bij de Stak-Het-Oepoptocht in Zoutleeuw of het Sterzingen in Zottegem. En 

men blijft natuurlijk de jeugd betrekken. En men wil elkaar daar graag bij helpen: daarvoor 

wordt nu een intentieverklaring ondertekend door de sprekers op dit congres.  

 

 

 


